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Masreszt magam irom a progra-
mckat az eddig sze rzett ismere-
tek es az btleteim, ihetve mas
altaJ megfogarmazott problemak
alapjan. Irtam mar nyeresegopt

U

nieihzaJasi program ot foiskolm
eveim atatt az elemzes nevu tan-

targyhoz, probaJkoztam egv *s-

merosdm Tuzep-telepen Iev6 aruk
raktarnyifvantartasaval, iUetve
kesztetgazdalkodassci I ^ Pro
baltam mar hasznafni egyes fei-

advariyok ntegoldasara es egyeb
egyszerQ es borryolult gondola-
tok, prohlemak megvalositasara.

Ilyen egyszeru program volt pel -

dau! H hogy osigavonalhan kis fe-
kete kookakkaT teleirjam a kep-
ernyot. Egyszdval mindent, ami
eszembe jutott vagy megkertek
ra + Ugy gondolom, hogy azok ke-
telkednek igazart e gepek Jetjogo-
siHtsagan. akik nam ismerik, rtem
hasznatjak oket. En is kritizaltam
mar sok ofyan dolgot. mefyet
nem, vagy csak fcevesbe ismer-
tem. as kesobh. amikor mar so-
kat foglalkoztam a temaval, ra~
jottam. hogy hasznos do log. es
megvaJtoztattarn a velemeoye-
met. Tab at akinek van lehetdsege,
bogy g£pko»lbe keruljon (nem
faltatlenul keJl geptufajdonosnak
larmia), ason toprengjen, hogy
mire haszrtalhatja, meJyek azok
a dolgok, amelyek rnegofdtisahoz
sagitsegul tudja hrvni a szamito-
gepet. Nem keteJkedn? kell, ha-
nam dolgozni vele, Az, hogy ez
kinak mennyire sikeruJ, az vele-
manyem szerint attol fugg, hogy
milyen dtletek jutnak esi£ebe.

Gondolkozzunk tehat, s meg fog-
]uk oldani a problernainkat es ne
ketelketfjunk- Akik # ,kiviilrdf'

f

kri-

tizalnak. azok tegyck, mi attol
meg haladunk tovabb. Ne feled-
jiikr a nagyszamttogepek niegje-
fanesekor \s sokan rdegenketitek
ezektdl a monstrumoktoL es ke-
sdbb megisetterjedtek. Szerintem
a mikrogeppel sem lesz mas-
kepp.

Lehet, bogy gondolataimon tob
ben felhaborodnak, ketetkodnek
benne, ez a par sor a szubjektiv
veleinenyeiYL Lehet rajta vitat-

kozni.

Kristdfy Gyufa

^ Bicska n&fktil - mi£rt kell X urnak sz3rnft6g£p? - megmagyaraz2a Adamy ur!

^ Hiroldat ,,Programoz<5feles6gek, vigy^zat! M3r az Sgyban is lehet!"

^1 Basic-vak6ci6 / — egy gyerekt^bor tapasztalatai m3sok okul^s^ra s ujabb t^borok
indikSfasara.

^ Programafinlat - a k6p jobbra el, balra vissza - mindez ZX Spectrumonj

© Nardver&tletek - output port ZX 81-hez - nem 6rdbngoss6g, csak technikal

Be$z6U6k&rtya - halad6k lapozz^k ezt az o I da It. kezdfik itt kezdj^k az olvasast!

@ Programaj&nlat - labirintus a HT 1080Z-hez - egy j£t6k, amely nem \s annyira jStek!

@ Va
w

llalkoz6k fdruma - nem mindenki... aki aj^nlatot tesz mdsoknak
az egyuttmukod^sre

!

^) SorvezetS - egyre ..m^Jyebbre sullyedunk" a g^pi k6d rejtelmeiben - sullyesztCnk:

Sz^kely Jen6.

Posta -^ame lyben ezGttal semmt kulonos sines, viszont vannak cserebere-aja'nlatokl

^ Narmadg6pnyer6 - megint egy ZX 81 -6rt lehet j£tszani! Az elsfl feladat jetszava:

„Aki igaz^n aktiv, megtal^lja. melyik a radioaktiv!"



Kedves Oivas6nk!

Az ujsa'gszerkeszte's es -osszeMiitas neh£z
munka. F£raszt6. Ebben a kernen y munka'ban
jdi /on egy kis humor. Ne haragudjon tend:
rSnk komolytalansSgainkert. Amit ezen az
oldaion (zdrdjeiben) tal6L ne mindig vegye
komoiyan (stc!) azaz bocsdnat (vice!).

Er6s6d6 konvergencia figyelhetd meg a sze-
melyiszamfttfgep-uzlet es a nyifv^nos, infor-

maci6szo!g^ltat6 uzletcig kdzott, Most a

mikrogepgyartok kozeledese>5l adhatunk hirt:

-A Wang egy PC Viewdata dekodolo prog-
ramot mutatott be 250 dolfarert.

-A DEC hasonlo programja Pro/NAPLPS
neven kerul forgaiomba 195 dotlarert a

Professional 350-es gep^hez,
- Az IBM PC/Videtex neven jeJentett be

szoftvert, amely a PC-t PC/XT-t vagy a

PCjr-t teszi videotox termin^lla. Ez a ter-

mek oktdbertfil kaphato 220-250 dollarert.

-A Texas Instrument egy egyetlen chipes
video-display processzort fejlesztett ki,

amely kiszofgalja az amerikai videtex szab-
vanyat, a NAPLPS-t. (A kozeledes oka
abszoiut ,.tisztesse'gteien" - Lizfej M-
szereiemro! szo sines!)

Hianycikkent jellemezheto importtermek ki-

vSltasat szolgalja a Kozponti Fizikai Kutato
Intezet a It a I kifejiesztett ket irotollas dob-
plotter, azaz ket kul6nboz6 szinben rajzol6

sz£mft6g6p periferia'jakent mukodo rajzgep,

Az uj magyar szSmitastechnikai eszkbzt az

ikladi l pan MfiszergySr fogja gyartani. (Vers:

itt van mar az uj r,!adrk" - gy^rtjak a nagy-
szeru ikladik!)

lieu
_m

• Jap^nban hamarosan olyan kardrakat dob-
nak piacra, amelyek normal digitals 6ra

funkcidjuk metlett mikroszamit6g6pkent is

mukodnek. Az elektronikus ajdonsag tSrolo-

val, kepernyoveL nyomtatova! es billentyu-

zettel van felszerelve. (Tessek mondani, mik-

roszkdp van hozzi?)

• TermelesellenfirzS, -irany(t6 kisszamito-

gepes rendszert alkalmaznak Gyfirben a

Finomposzt6gy£rban. A szovfigepekre sze-

relt adatrogzittfk foJyamatosan szolgciltatjSk

az adatokat a szamit6g£peknek, amefy pontos

kepet ad a g6pek es a rajtuk dolgozdk telje-

Kedves Baratom

'

Provokativnak *7nnt vitaindtto crkked lalan nem egeszen ugy stilt el. ahogy
vartad, Egy sajtovita nagyon hesznns lahet. a tobbtajta velemeny, a tema mas
es maa rnegkdzeHtesi mddja, szemlefetmqdok utkaztptese maghDzhatia a kivont

eredmeny t : or olvasok mind tokeletesebh lejakozodasfit-

Am mi van akkor, ha urtamditbk^nt olyan tenyeket tarsz foJ. amlvel az adoLt
Leriiteten csak kicsit is jartas ember nem vitatkoztk ? Ahbo I bizony nam leaz

kardcsurteles as fogaknak csikorgatasa Akkor legfaljebb hummoges a yelasz.

Ez laiszik az «ddig magjalent k^l bozzaszafason is, amive) es azt aloljar6ban

szeretn£m leszogazni - taljas mertekben eg yete>tek. Es ezdrt ozen lovcJ^m sem
fog sz^modra alapn/etoon uiat mondani. Tarjiink hat a lenyagre \

Mi art van a vitagon szamelyi szdmitogep > Erre ka! valDS/ kmalkozik
Az egyik azt tetelafi fal, hogy kielegitellen fogyaszioi keraslat mutatkozott mag
hosonto jcllegu harendezesak irint, sa/ axzel fnglalkozd szakembarek felismarv^

ezl, gyorsan kifqjlesztcttak. Am velemenyem szerint korfintsern ©rrSI van szo.

Szamelyj sza'mitogep M2&f& VJftU, nieri a tachnikal faltetelek megertek a? ilyen

leLlayu baranda^asek nagy sorozatban tdrt^ro gazdasagos elo^Mktasat a Mar
caak az idaol6gjat kallatr niagtalalni, hogy pz emberek megvegv^k ezaket a
gRpeket, hogy ugy erazzek F meg kail venniuk ! elinrJuEt a reklam megalhtha^
tiitidn ddmpingja r a geaekKt gyarLjak en VL^zik,

Es Te. kedves Bar^tom. szart tarod szat tanacstalanut a karod. amikor a sze-

melyi szamitdgapak kerulnek szoba* mart num hagyod magad manipulalni.

|\jem dolsz be a ketsagtelanul divatot drkialo rekl^mszouegeknak^ igyekszel

kicsir. ma^lyabbar gtanagondolni a jeLans^gnek S ekkor t^madnak ketelyeid.

Tobb-o a PC azaerobikn^ a walkmanndt es a tbbb» K a 80 as evekre jallamzo szam-
Talan divathoborlnal ? Hasznos-e tarsadaimi szompontbol hosszu tavern a gom-
bok nyomoyatasa *

tgen ! Es mieft> A ^/alaszt mar sokan magfogahnaztak, a-fi azt mondanam: hasz-

nos. niprt a lafsadaloni magtanul gombokat nyamogatrn. £s hogy az a Folyamat
agy divathuTlam hatan mduJ el. az tnl}asen kazomftos b vetjeredrnenyt tekuitve.

Ugyanis a Techmkai tajlodes ^nran az ^tla^polgart rnindennapi atalaban egyra
intalttgensabb gepek berandezesek fogiak koruJvennj
Hiszen mar ma is ceJszamitoejep \;an a mosogepben, a magfietofonban. a futast-

szapalyozoban r a k^nyerprhtbban. a riasztb berenda*esekben, a por6?ivaban
stb, Eiek a gepek cgyre inte^lig^n&ebb&k laszrek. es nem alkepzalhetatlen pel-

daul H hogy egy kanyerpiritd *Jnteraktiv m6don" mukddjon. hogy a mosog^p
iganybe vagya a kozponti hizlszamitdgep szolgaltatasatt. amely maMasleg a
ffitaai is vezerli. a azt a szamttogapat bizony kazaTni kalL £s hogy az atlagpoigar
a szamrtpgap kezalasaE a Manic Minerral tanulta meg r vagy taljasan haszonta

»

J^inul a'elreceptak tarolasaual bibalodott az aputol hajdanan karacsoi^yra kapott
dskofi Apple Mackmtosh -sal, az edesmindegy.
Leg^ontosabbnak Itelem tahat a szameiyi szamit6gaj> szerapbt a tarsadalmi
tqdal form^lasaban A szakembersk tudjak. mire jo a Bzamit6gap. Enn^k a tu-

dasnak eadig be kell epulnie a tarsadalom egaszabe.
El kah jutm oda. hogy X uf, aki kepzettseget es foglalkazasat takintve mas^za
esik a szamito^apektol, tudja, hogy sajat szakterulaten balul hoi kbnnyltbeti
vagy gyorsilhatja mag munkajat szamitbgap se^itseg^val. El kell jbtni a sztikseg-

szefusag falismeresaig Tarmeszateaan X urnak nam kail tudnia, hogy a gep
mOkodesa kozhen + egy GMP mtlvatet soran va(toiik-e a z^ro flag. X urnak el^g,

ha van a sarkon egy haz. ahova elballaghat H elmondhatja. miiszaratne. es ahoJ
nagyqn gyorsan 6s nagyon olcson ki$zo)§aljak. Tahat ezen van a hangsuly:
- X lir tudja, mit akar a s^amitogepekhez alaposan erto szakembarakiol, mer

t

ludja, mira ju a szamitogep,
- a sarkon van az upufal.
- a Ezamitdgapes megoldasok nagyon gyorsan es nagyon oleson rendelkezesra
allnak. gepek ds programok tdmegevaL

a szimitdgepek alkalma^asa rantabilis voltukhol eradoen szinte gazdasagr
szukaegszerusag
Lehet. hogy a tarsadalom meg nam tudja, dea fejiodes iranyvonaJabdJ egyartel

MHi^n kovetkezteih^tban ide koll hogy vazessan a mai PC-firiilet. A rnaganelet

asaszakmai boldoguEas. az embarek mindennapiai ezen okos masinak celszeru

hiiaznalatat tate^azik fal.

A kardas csak az, hogy X ur maga vagy talan edesapja jatEZik-e ma a Manit
fVlinar reJ.

IMahany zarbgandnEat. Szandakosan kerukeriT kunkret alkalmazast ter iil^tekfli

A PC-k szamtatan hagznos nlkalmazasat lehatne amlitcni Ezek maf ma <s tut-

mulatnak a divaton, mag^zulatasa utan idaolbgiat adhatnak a lechmka erne

eredmenyenek. Starettem volna azanban kicsit r^vabbgondolkodni . Mien Eesz

jo 2000 kbf UJ, hogy a 70 -es evekben egy re olcsobban lahatett mikroprncesszort
gyartank hogy a 80- as avekben mag lehetett etetni a tomegakkel, hogy nines

jobh idotaltas a szamltogepas [atekoknaJ Szdnd^kosan kerultam a sziimttas-

tcchnrk?i tftran lalmaruld hazai probl^makaL Ez nam anrtyira szamitastachnikai.

m\nt gazdasagi politikai kerdas. Ehhez pedig nam ertek Sok mindanl nam ertek.

De azart a hizafmam tor#?tlan. AdSmy GSbOr



s(tm6ny6r<5l 6s a szukseges beavatkozasok-

roi. (M6r dolgoznak a teijesftme'nyelfendrzd

sza'mftdge'pet lekenyerezd gSpenf)

• Ot-hat even belul el keif Srnunk, hogy a

megyei ktfrhazak as az orszagos eg&zs^Q-
Ogyi mtezetek el legyenek IStva szamftG-

g^pekkel. A lerv az, hogy a kcrhazak tonto-

sabb Gsztalyam mfkrog^pelt segftsek a gy6-

gyftd munkflt Ezt a programs fiflgiii az MTA
Szamftastechnikal £s Automatiza^si Kutatti-

intezeteben foly6 munka is, melynek soran

teljes kGrhazra kiterjed6 szamft6g6pes nyil-

vantart6 rendszert dolgoznak ki.

I

I

A felmeresek szerint Magyarorszagon kozel

hatszaz kisvdllalkoz£s mukodik a szamttas-

technika teruleten. Ezekben a kisszervezetek-

ben dofgozik az osszes szSmftastechnikai

foglalkoztatott tobb mint tfz szazalGka. R6-
szesedesuk a hazai szamftastechnikai piacb6l

korulbelul hat szSzatek. (KfvSncsiak lenne'nk

m6g egy adatra. E tfz szAzatek &tlagjdvedelme
hogyan ara*nylik a 90% a'tlagjdvedelme'hez?)

Megkezdtek a hazai forgalmazasat a MOM
MF 4001 tfpusu nyolcvansa"vos, az amerikai

Shugart 400/500 tfpusu keszulekcsaiaddal

kompatibilis hajl6kony lemezes tarol6nak.

A 250, illetve 500 kilobyte-os tarolb kulsfl me-
retei fele olyan nagyok, mint a MOM korabbi

mi hi hajl^kony lemezes tarolGi. (VAgyunk:
feie m6ret - k&szeres megbfzhatdsa'g!)

Noha tudjuk, hogy a hardver Sra nem lehet

egyeduli szempont egy mikroszamft6gep ki-

valasztSsanal, hiszen a geppel egyutt ajan-

lott (vagy megtagadott) szoigattatasok va-

laszt^sunkat anyagi szempontb6l is befolyS-

solhatjak, m6gis itt kozoljuk n^hany termek
1 984 tavasz£ra vonatkoz6 kereskedeimi 3rat-
a Creative Computing adatai alapjan.

Geptfpus

mikrogEpek
Commodore 64
Atari 600 XL 16K
Atari 800 XL
Radio Shack Color Comp.,

16K. b6vitett

Ara (t6Mg)
dollarban

179-595
149-199
249-299

149-199

Timex 2068 139-199

IBM PC, 1 28K, 2 floppy -2940

EAGLE PC-2. 1 28K, 2 floppy 2495-3495

Apple e (alapkiepftes) 1 550-1 995

HP1 50, 1 28K, 2 floppy 3295-3995

SORNYOMTATOK
Diablo 630 1699-2340

Epson FX-80 519-699

NEC 6023A 379-795

Okidata 82A 369-749

Star Gemini 10 255-449

K£PERNY0K
Zenith 123.12 collos 89-150

Amdek 310, barna 159-230

Amdek Color 399-529

ALKALMAZASI SZOFTVER
dBase fl

379-700

Easy Writer II
179-350

Lotus 1-2-3 299-495

Multipfan 159-275

Super Cala III 269-395

Visi Cale Advanced 275^400

Word Star 225-495

A hilversumi radi6 munkatarsai Oj eljarast dol-

goztak ki pro£ramok sugarcasara radidrn ke~

racztuL Az Oj e1ja>B5 azonos kddolasl hasznsl

mlnden gaptlpus esetaben. Hv modon meg-

o1d|s a kulonbozfl mikragepekhaz ktorUlt

programkazettak egymis kozti cser^lheto-

sag^t Is. A BASiCODE 2-t a sikeres indulas

utfin Svelte a BSC is, A szukseges pron™-

mot ameSy azutari a r£di6b6l fofvett prog-

ram betortisfrt elv*gzi. BBC MICRO. TRS 60.

VIDEO GENIE gepakre mar elk£$zfteuek< es

most van fcidolgozas aSatt a ZX 81 -ie as

SfHCttumra is. fPettifi RAdtd. Budapest:

T4nczenm kakt&unk efsC sz&ma: Uncotd

Mandk ZX Spectrumra!)

0*
0?

Megnyitottak az eisC hazai szamlt6gep-

^pltfi t^bort - Szolnokon. Az otven r^szt-

vev<5 k6t csoportban kezdte el a munkat

A kezd<5k eWszbr a Basic nyelvet es a prog-

ram ozasl sajatftjak el & vims iskoJ^i altal

ko^onzon gepeken. A haladd csoport

pedig m&r az els6 napokban buzgdn for-

gatja a BIT- LET legutdbbi azamaban meg-

lelent HOMELAB-3 eSnevez^iu fiiem^Cy}

5zafnlt6g*p kapcsolasa rajzit. A 16 kByte-os

g#p ka"sobb 46 kByts-ra bflvllh&tC. Ennak

elk^szJtds^hez a megvei mCive(ade3l koz-

pont a MAV SzfemfE&stcchnikai lnl§zet

szakamber«iv€l kdzosen - sQk utSrYfsjaV

sal - osszealUtotta a kereskedelemben nem
kaphat6 kitet. Az egysegcsomag ossze-

alHtasa azert is volt nehez, mert akadtak

intezmenyek. amelyek csak Igereteikkel ta-

mogattak a tabor szervezfiit. Az elkepzel6-

sek szerint a ke"thetes tabor utolso napjai-

ban mar S4pt g^paikat programozhatjak a

r^ztvevok. akik nem sain^lt^k a tfzezer

fDfintol. am&lyb^l a kit 7BOO fartatba, a

szu^te h dfj - iebat a szatlas es az atkea&a „

2500-ba karuit. A tahontfl fiszleieaebb ba-

Sf^moltfii a 8 IT-LET \qv6 havi szamiban

olvashatnak.

Az IBM PC kisoccsSnek, a juniornak, illetve

becenev^n a fdldimogyor6nak (peanut) az

olcuiisfigon kfvul a^r ia ^rdekess^ge, hogy

biJJenty^zet© a lelevfzifiWszulekek infravoros

tavirinyft^jahoz hason!6an a mikro&zamltd-

g§pt6r kb. btmeiereis sugafu kotbon moz*

gathat6. {PtagrsmozdfBlesSgek vtgy&zatf

Most m&r az Agybw « teheU)

- > 1 r en n i « a > iftintiii ^
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M£r hetedik 6s? szervazzitk mndezv6nyamk®i, metyeket nyugodian

mondhmunk aniagos hfttiflek. A napitepoh A NET. a MAFtLM sib

jdvcitih6? az fCfdn kb, 100-150, az ofstig iagkufonboiobb WairOf

jetentkezd kisdiikot kdleit elurasltont. TAbOfamk ugyants szakszar-

vezeu jeitoydek, az imSzet dolgot&nak gyermekett fogfatkozrat/uk.

n£h&ny protekcids f,karesztgyBr&k" az&i bekewl

SzSraz adatok

A tanfolyam iden ket hetig tartott junius 18-29-ig. Altalanos iskolak

felso tagozatosainak hirdettuk meg. Az eddigi het ev statisztikaja:

£vsz£m
Rasztvetdk
szama

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

12 16 21 32 76 88 117

A szamok emelkedese onmagaert bBSzel. es agy kicstl aggaszio Is a

jovore nszva, alveoie intezetunk elsrt5c<ban kuiatointezet. norn

jatszcter Tavaty ugv tftot 10-20 gyerekkel volt tobb az idealisiuil.

es meglepo m6don m iden a re&zrvavfik szamanak nbveked^se alia*

n£re hasonidkeppen erezlunk. Ogy latszsk, mi is fejlddiink. ^ persjfe

agyje tobb seflttseget kapunk< A tavalyi korhstArt [W~17) radi-

kah^n csokkantettuk (11-14), £* segitomket foleg gimnaz^tak

kdzul verbuvaltuk. Stabunk:

KFKI-s Egyetemista, Kozepiskolas

f6iskolas

Sajat

nevelesu

1983
1984

1

3

A KFKI meggazdagodott az iden, lenyegeben „sajat" (szemelyi) sza-

mit6gepeinken dolgozhattunk.

Geptipus HT ZX VIC 20 C-64 PET TPA ZXsT
1080-Z Spect-

rum

1Darab 8

(Hozza kell tenni, hogy nagyon komoly segftseget jelentett az ELTE

TTK es a Boiyai Matematikai Tarsulat kolcsonozte 6 darab iskola-

szamitbgep ) K6telez6v6 tettuk, hogy a nyolcadikosok legalabb egy

hetet ezen a geptipuson dolgozzanak.

Atavaly kiadott tankonyveink (BASIC kezdoknek, BASIC iskolasok-

nak) mellett az iden a BASIC peldatar els6 kotete volt a slager. To-

vabba logikai jatekokrol sz6I6 frasok. Csakany-Vajda, Spencer. 50

tablas jatek.

R&vid krdntka

Elviink a differencial foglalkoztatas, ezert igyekeztunk minel

tobb csoportot kialakitani. A csoportok letszama;

1.

halad6k

II. 111.

kezdok

IV. V.

Tabor elejen

Egy het utan

19
30

21

32
15
22

0
14

61

18

Minden csoportnak 1-3 felugyelSje volt. Ck mar egyenenkent is jol

ismertek a nebu!6kat, valoban szemelyre szabottan foglalkozhattak

veluk. Sajnos a rendelkezesunkre alio termek es helyek szama veges

volt, igy elofordult. hogy egyes csoportokat mar nem btfvithettunk

tovabb.

Fontos aiapelvkent igyekeztunk ..szocialista demokraciat" megvald-

sftam azaz a gepiddbol ki-ki teljesitmenye szerint reszesutt.

Az egy-egy gyerekre jut6 gepid6 csoportonkenti bontasban, naponta:

I II. III. IV. V.

Elst5 het

Masodik het

3,5

2,5

1,5

2

1

1,5

0
0,5

0,5 6ra

0,5 6ra

Az e!so sc^1 napon a H-V, csoportoknak lanfolyamol wnot wnk a

8ASIC nyslvTOI. A lll-V. csoportokkal ez rengoteg pWdamogoldassa*

fol\tat6dott a ne~T veyeig. Ezzel egyidftben eloadasok is voltak logi-

kai jitekokriL szamU6gepekrol. grafik^rdl sz»mulacior61. LOOO-roi,

a|ja'ri?mii50kr6i stb. Twrmeszetesen az doadasok hallgatDsagat is

v&kjqattuk az el&tkon is fiyyelembe vev^ K^yon SruiWnk a/ *u*™*
feifil# firamlflsnak. Ezr elsflsofban az atmen^t.leg kialaWtott b^lU

f (5s alcsoportok segitsegevel ertuk el.

Kulon kell szolm a gyerekak kozi taian legn^pszerutlenebb ^mtez-

ke^aijnkrfil - ugyanis evak 6ia azamuzztik a taborbol a gyftf i fcwl-

tfisfl 5zamit6gapa3 jatdkprog ramokat. Biilentyuzet- esdobhartya

kfm^les ceijab6l az iiycn tfpusu jStekptogramok kasziteserftl i '9Ve-

keztiink leoesrelr» a yvftrekeket - kiizepes 5ikarrel. Karpdt tool a mar

femebb is emKtett logikai jatekokkal £pL barkochba. NIM. tuz-viz

O

jatek malom, torped6. Master-mind) ismertettuk meg fiket. A logikai

jatekok fele val6 orientSlasunk azutan a gyerekek programirasainak

temavalasztasaiban is tukrozodott. Az algohtmus fogalom kialakfta-

sahoz egyedulatl6 lehetfis^g. hogy a nyerostrat6gia egyszerObb

logikai jatlkokndl maga is egy algoritmus.

EredmGnyak
Az elso harom csoportnak (84 ffi) a masodik h^ten 1-1 nagy felada-

ton kellett dolgoznia.

Szimulaci6 Logi-

kai

jatek

Egyeb Lovol- Grafi- Bar- Atlag el-

dozos ka kochba keszultsegi

l^tek fok

II.

111.

IV.

V.

7(11)
3

7(14) 3(5)

1

65%
40%
55%
80%
80%

A tablazatban a megmutatott programok szerepelnek. az elst5 sorban

zar6|elben a vallaft mennyiseg is lathato.

Kulon meg kell emlfteni, hogy a haladdk koziil csak ket gyerek

k^sziilt el a feladataval, egy nyolcadikos es egy otodikes. Erdekes

tapasztalat, hogy nagyon nehez a gyerekeket ravenni arra. hogy e!<5-

szor mindig az erdemi munkat vegezzek el. Gyakran megtortenik,

hogy csillog6-villog6-zenelo jatektereken nern tortenik semmi.

Folt^tlenul :^-''I'm kell b lomufzsolodasrol is. Korulbatiil 20-30 0ya fak

\Cin\ al
h

a tabortt6l a ket Mi alatt. s arig faluk tAvozasit Indokolta

Inas vnnzo program. Valiaifnu, hogy a tubbieknefc csalodist okc?z-

Tunfc Erdekes wiban, noqy sz alozo ^vek tapasztalata az: szeknek

az alkedvatlenedSknek a nagyobbik resze 1 2 ev rr.ulva vi»zd-

t6r hozzfink, "s aickor pajuk som lehei ismarni. Ugyanaz vorafkoZfk

ataboibol ugvan nem tavoz6, de a kei hat a!att alig ^utaic

kjggyengttob csoport tagjainak egv r^szsr^ is.

Kritika

Minden evben kikerjuk a gyerekek velemenyet: mi tetszett - mi nem.

Nyilvanvaloan visszaterfi panasz, hogy kev6s a g^pido. Erre a kovet-

kez6 keresztkerdessel szoktunk reagalni:

1 li. III.

Gep mellett toliott id<5 30 17,5 12.5 6ra

Otthon gondolkodassal

tdltdtt id6 5-7 2-3 2-3 6ra

A gyerekeknek altalaban tetszett a tabor, a felmeresekben nem hagy-

hattuk ki a csab(t6 Iehet6seget, hogy munkankat az iskolaval vessuk

ossze:

III. IV-V.

Kb. annyit tanul-

tunk, mint az

az iskolaban

Kevesebbet
tanultunk

Tobbet tanultunk

15

3

8

2

25 21

12
10

A gyerekek tobbsegukben tulertekeltek programjuk keszultsegi fokat,

de ezen nemigen csodalkozhatunk. Kicsit sokalltak a kapott felada^

tokat es a szamonkerest. A kapott segitseget aitalaban elegend6nek

ereztek; ennek nagyon orultunk.

VStem6nyek-tanuls^gok

A bevezetoben amlltflttom. hogy a KFKI dolgaz6i a cendazvenyt „szflk

galtaiasnek" takinttk (van nyan napkozis tabor Is ha^onlo latszammal),

Az IntezBt vczotese tehat elvarja tolunk a tabor Mqpl rermeszBia-

sen szfvesen cainSljuk. Egyrafizt mm nekunk is vannafe gyerekeint

masreszt inert nemcsak a profi szarnltastechnikaval valo torodest

er^zzuk tnvatasunknak. hanem a tarsadaJom mmel arfliclj&sebb

„rnagfert5z*s6t
FF

a sza^iftastflchriltffl kuituravel - s e/i nam lahat

eleg kordn kezdeni.

Igaraban «kkor lannenk boldogok- ha a ..s^ihagvomany " es a

fomegkommunikacio keltetta Wrunk nemcsak abban mulatkozna meg.

hogy evrol evre tobb jelentkezot kefl vi$Mautasitanunk t
hanHin ab-

ban is, hogy lanne oket hova iranyUam. A^az ha taborszarvezfi

munkankat inTezmenyak, vahalatak 5ora tokintene kovetendd

Q^ldAfiak. Sajnos azonban mind ez idaiy alig akadiak vallalkoz6k

de kien mar legalabo akadtak. A tovabbi vailalkozok scglt^sere el-

hataTOZluk, hogy iBszial*?s tematikat, peldatarai, otlettarat adunk kozre

a kozeljovoben T#r6k Tuwul

iridirnrttHiiiiJi winiitH Jiiuirj



Ez a rovid.g6pi kddu program a t6v6k6p-
erny^n leva dbrdkat tudja jobbra-balra
eltolni. A program speciality m£g, hogy
pixelenk^nt (pontonk^nt) mozdftja et a t£y£n

lithatO abrat. Lehet<5s£g van tovabba a/fa,

hogy ami a kepernyS egyik sz6J6n kitoltfdik,

az a masikon visszajojjon. A program a fiAM
barmely szabad terulet^re tolthetfl. Az ol-

dalt Iathat6 listan en a 30000-es tarcimet

valasztottam-

Ez a tista ne ijesszen meg senkit, az ennek
megfeleIG gepi k6du r6szt a BASIC program
„megfrja".

Az assembler program befrasahoz valamilyerv

EDITOR rutinra van szukseg, kulonben el6g

kdrulmgnyes a hexadecimalis szamokat at-

sz^mftani. Ehhez a befrashoz szeretne'k segft-

s6get nyujtani az alSbbi programmal. Ez a

program olyan, mint a papirtorulkbzfl: fel-

haszn^las utcin eldobhat6.

Miutan befrtad a BASIC programot, a

RUN paranccsal indltsd el, valaszolj a k6r^

dSsekre, ezutan lathatod, mire kepeS ez a-

SCROLL rutin. Ezek utan BREAK-kel tehet

megalfftani a programot. NEW-val lehet to-

rblni a BASIC programot. A g6pi k6du r6sz

persze megmafad. Ezt a 48 kbyte-os ggpen
az al£bbi programmal pr6baltam ki:

10 CIRCLE 126, 87, 87

20 RANDOMIZE USR 65501

30 GOTO 20

Kozreadta : Szmttornymi Lisztd

CIM HEXA-K6D mnemo HEXA-KdD mnemo

30.000 21 .FF 57 Id hi, 22527 2r00 40 Id hi, 16384

30003 09 CO Id b. 192"

-30005 :i 37 scf

30006 - 3F ccf

30007 16 20 id d* 32

30009 - CB fi r\ (tnj \ B 1 I" rr (hi)

300 1 1 23 dec hi
' 23 »nc hi

3QDV2 15 ds£ d

30013 1A Id a, d

"30OI4 20 F9 ;r rtz, 30005+

30016 38 03 jr c. 30021

3001 g 10 F1 dine 30006

30020 cs ret

30021 3F ccf

30022 C5 * push be

30023 OT 20 00 Jd fef<
32

30026 09 add jfil, be ED 42 sbi M. b\i

30027 CB CG jo, (W) CB FE set 7 ( (hi)

30029 ED 47 sbe hi. be 09 add hi. be

30031 CI pop be

30032 18 FO jr 3001 a

PROM -PROG RAMOZ6/T6RL6

diplomaiHt^sikab&ri

azosszes INTEL- EPROM -htfiL

PROLOG,MDOS-UPP-103 hslyel

M-i3fcMf#Ehett CUT displB^jal ifcl*

A? a!at>ber«'fidez^ 3ra 100 GOO Ft

MIKROMAT ELEKTRONJK GM

1022 Budapest II.. l&vay u.

Tel:. 354-115 -Arkos P5I

e/b

: A H I
" I S I I (H h I H I I Mf I LE HIM JULIUS

^ 0

3 ^

>T

* £=2020
| i h pro 3 r fii iti €

J
. art a l jh 9 * -a 5C

* I T ? H 3 ^ -c

"i M THEN GO TO
M

r, " THEN POh E ^

hi SCROLL r o % i n
+^tr $ « +* p a r a

I 2 d i t j a € L 3
do 1 1 mo don, +

* * THEM RETURN

U5R ^

2000 LET yaUt
9 t 20 10 LET
RQ3 r t-S-< a d i 1

8

N L L ^ L ^ t »
" * * + -

20 IS GO TO ?S
2^2020 TF IHKEv^

50

6,0 ROKE
2040 RETURN
2O50 LET tf£rt-at

3 2060 L F T =. $ - ' -

Hi PftNDOMIZE USJ?
d 5 i" a egy p i ^ U

* fi s js t #jHt a ffi * ^

S#(B.i5 ©0 rn
'2070 IF INK EV !

2060 as LI
2090 frHHl'MM T
5 i i^o TO



0>DATA 30 , 9 ,33 , 3 1 » 71 ., 6 ,B , 55 , 63 , 22 ,32 ,

203,22,43,21 ,
l22»3^24THJt^i * <' ' • ^

0,237,66, 193, 16 t
234,2?, 123 ,32, 225 f2«

IB DATA 33,255,97,6, 1?2 T55,63,22,32

20 DATA 2«3, 22 1
43,2^1 , J 22, 32 ,£49 ,56

3d DATA 3 ,16,24 1,201 ,63, 197,1, 32,

B

40 DATA 7,203,198,237,66,193,24,240
50 POKE 23756,0s POKE 23617,0

55 DATA 237, 66,203, 254 i 9

60 LET valahova'1000 .

70 LET a#= Ha 16 Kbyte-w Spect

rumod van,akkor nyowJ'^eg a t I > gombot

^

,ha 4S Kbyte-os akkor XI fjombotl **

75 RESTORE : FOR h=23263 TO 23296: REA.

D a: POKE n,a: NEXT n

80 FOR n=*l TO LfcN a*
90 PRINT AT 0,31 ; a* (n>

,

95 GO SUB valahpva ; * ^ '

120 LET a=USR 23263: NEXT n: t (30 XO 75

1000 IF INKEY*="z" THEN LET k=32730: t50 -

to 1040 -
~

;
* m ' V.^

1010 IF INKEY*="x" THEN LET x=65500c GO

TO 1040
1020 RETURN ^

1040 CLEAR x aVJIs h
*

1050 LET x=PEEK 23730+256*PEE^ 23731+1

1055 FOR m=x TO x+33: READ a: POkE m,ai

NEXT m
1060 LET valahova=10B0
1070 LET a»="***** Balra vagy jobbra moz

duljon el a display tartalma? ****** A i

B > illetve a i J > gombokkal felelhets

z .
****'

1075 GO TO 75
1080 IF INKEY$="b" THEN GO T0 2000

1090 IF INKEY*^"j" THEN POKE x+1,0: POK

E x+2,64: POKE x+10,30: POKE x+11,35: RE

STORE 55: FDR f=26 TO 30: READ a: POKE x

+f ,a: NEXT f : GO TO 2000
1095 RETURN
2000 LET valah6va=2020
2010 LET ai= M **** & program njegtartsa a

display tartalmat a SCROLL alatt? ******

{13 vagy C'N > ******"

2015 GO TO 75
2020 IF INKEY*="i" THEN
2030 IF INKEY$="n" THEN
'KE x+17,0: GO TO 2050
2040 RETURN
2050 LET valahova=2070 " *^

2060 LET a$="** A SCROLL rutin a RANDOM

I

ZE USR "+STR* x + ,f parancsra egy pixel lei

mozditja el a display-t a megadott modo

n. ************ "

2065 GO TO 75
2070 IF INKEY*="" THEN RETURN

2080 CLS : LIST 2000
2090 RANDOMIZE USR x

2100 GO TO 2090

GO TO 2050
POKE x+16,0: PO

Output port ZX Bl-hez

A BIT-LET" muh 4vi decemb&r 22-t szAmAban a Hardverdtietek

kozott megjetent egy leltii hogyan tenet ZX-szel tet jeffogdt vez6-

re/ni. Az atebbiakban szeretne'm megmutatm, hogyan iehet a ZX-oe

bevinni automatikusan adatokat

A szamlt6gephez kapcsolhatunk k0ts6 erzekel6ket, melyek adatai

a gepbe kerulnek, 6s a program ezekei folhasznalja, A bemen<5 es

kimenfi kapu egyideju hasznalatavat tetszes szennti folyamatokai

vezSrelhetunk.

Az adat-BUS-ravezereltismetl6 kapuval Cell csatlakoznunk, melynek

vezerles n^lkui nagy a kirrteneti impedanciaja. igy allando kapcsolat

eseten sem zavarja a BUS mukodeseL

(74 V25 v. 74 126)

A kapcsolasi rajzon egy ketbites input port Iathat6, de mivel az

IC-ben 4 kapu van, egyszeruen kiterjeszthetG negy bitre.

Az info?mac i6fc beofvasasa ZX 81 &set6n a kovstkazd g6p« program-

maf tortennet: 219 127 50 136 64 201 0. melyei Mkfisos mfldon

az elsd REM sorba Jrunk be, A bsotvasott adal a 16 620 taroltfba

kerul Ha a tenti programed mmdentfle kapu netkuf futtatjuk. a ta-

Toliba 255 kerul mtva! ilyenkor mirtder adatvonal maoas szint^n

van Ha kapunkkal a Do vonalat atac^bny syintre kbijuk, a b^alvasou

sjeam decimalis eneke 2B4, ha Di. et teszteljuk, ez a st^ ha

mindkettoi 252.

Egy BASIC programmal juthatunk aJkalmas szamokhoz,

10 REM
20 LETT - USR W 514

30 LET A = 255-PEEK 16 520 -

40 PRINT A

A" erteke fetvilagosrtast ad -K1 es K2 kapcsolok allas5r6l (melyek

esetleg jelfogo erintkezai). Spectrum eseten eleg az IN 127 utasftas.

Fut6 L&szl6

A szerhesztd azSrt van.

hogy a lap olyan legyen,

mint amilyenek az olvasoii



Besz£ff6k4rtya rovatunk kezddknek szdh mindazoknak, akik m6g
nincsenek megfertSzvo, da §rdek!6dnek. EzHttaf a szem&yi szimftd-

giprdi o/vashatnak n6mi afapvet£st. Mi az, eszik vagy issz&k?

Kirjuk rafinaltabban kimuvelt ofvasdinkat, hogy lapozzanak tov&bb,

Ifietve hogy ezt az oldalt ajanljAk azon csaladtagjaik figyelm6be,

akik dffanddan csak piszkAljak dket, hogy „m&r megint

a sz&mit6g6p! Hagyd abba, mert elvMok, efmegyek, vitegga megyek,

meg6rulok, kitagadfak" stb., ki-ki heiyettesttse ba a neki megfele!6t

I

Hatha az efsd fepisek megtdte/e ut&n 6k is befeszeretnek

a sz6mit6g6pbe f

MikroszSmltdg6p (microcomputer), diszk

(disc). nyomtatd (printer), memdria (me-

mory) stb. idegen es 6rthetetlen kifejez6sek

mindazoknak, akik eloszor hallanak, ofvasnak

szamftdge'pekrol. Ez a cikk igyekszik segl-

teni az eligazodasban. (A szakemberek sza-

mara m£r kijelentem. hogy ez, 6s nem a szak-

maiiag teljes pontoss£gu kifejez6sek hasz-

n^lata a cikk celja')

Mi hat egy mikroszam[tdg6p? SzSmos f61re-

6rt6s, f6lre6rtelmez6s miatt itthon meglehe-

tosen sok teveszme terjedt el, holott a val6s£g

nagyon egyszeru: mikroprocesszoros koz-

ponti egys6gu szfimitdgep.

Ez egyszeru? - k6rdezheti az olvasd Mi az,

hogy mikroprocesszor, mi az, hogy koz-

ponti egyseg (central processing unit -

CPU)? H£t igen! A mikroprocesszor egy kis

f6lvezet<5 Iapk6n megvaldsitott processzor

(ez6rt mikro). A processzor a szamlt6gep fo

mukod6s6t vez6rfo egys6g. A kozponti egy-

s6g pedig ez. 6s m6g azok a r6szek, amelyek

ennek az osszekapcsol6sat iranyitj6k a sza-

mft6g6p egy6b r6szeivel.

A mikroszamft6g6pekben legnagyobb szam-

ban az un. 6502 ttpusii mikroprocesszort

hasznSltak eddig. Ezzel mar harom, millios

p6ldanyszamu g6p szuletett (az Apple Jl

csalad, a VIC-20 6s a 6502 mikroprocesszort

bovrtm6nyekkel tartalmazd C-64), mfg a

Z8Q 6s a TMS 9900 tfpusuval egy-egy mil-

lids g6p (a ZX 81. itletve a Tl 99/4 csalad).

Ezek mind 8 bites mikroprocesszorok.

Megint egy uj fogalom! Igen, 6s ez az eg6sz

cikkben fgy lesz! Uj meg uj fogalmak 6s ma-

gyarazatok. A mikroszamrtdg6pek szavakkal

dolgoznak mukod6suk kozben, azonban

ezek a szavak nem olyanok, mint a nyelvek-

ben. Nem betukbdl, hanem szamokbdl allnak

(m6ghozza csak 0 vagy 1 szerepelhet sz3m-

k6nt). 6s adott hosszusaguak. Ezekn6l pel-

daul 8 szamjegyesek. Fontosnak tartok egy

meglehetosen altal6nos f6lre6rt6st eloszlatni.

Nem feltetlenul az a j6 gep szamunkra,

amibol sokat adtak el. Att6l fugg. mire

akarjuk hasznalm. Ha peldaul j3t6knak,

akkor legyen jo (lehetdleg szines) grafikSja,

legyenek jat6kokhoz val6 ir^nyitdeszkoz-

bemenetei, lehet<5leg legyen diszk-egys6ge,

es persze legyenek hozzci nagy szamban k6-

szen kaphato j^t6kprogramok. (Grafika: a

sz5m(tdg6p rajzol6k6szs6ge a vele osszekap-

csofhatd tv-k6szul6kre vagy monitorra - ez

egy jobb min<5s6gC k6pmegjelenit<5t jelent.)

A j6t6k ir^nyftdeszkoz-bemenetek pedig a

botkormanyok (joy stick), jM6kpedaiok

(game paddle) csatlakoztatas6ra valok.

A diszk-egys6g pedig egy olyan lemezfel-

v6tel-k6szitfi 6s -lejatszd egys6g, ami az

Q



amelyek lenyom^s^val betuket. sz^mokat,

irasjeleket stb. lehet a szamit6geppel ko-

zolni, olyan elrendezSsuek, mint egy Ir6g6~

pen), ami tart6s (ennSI pi. 20 millid leutes),

el van latva minGI tobbfele csatlakoztatSsi

lehetdseggel (ennSI pi. diszk, botkormany-.

jatekpedal, nyomtatb. magnetofon, tv, szf-

nes tv. universalis csatlakoz6). <§s amelyek

osszecserelhetetlenek. mert mas a formajuk,

meretuk, kikepzesuk stb.

Mi van beliil? Sok minden. Errfit csak any-

nyit. hogy a mSr emlitett kbzponti egysegen

klvul mem6ria (adattaro!6 resz), perifena-

kezelfl rSszek, segedberendezSsek (ilyen pi.

az energiaellat6 r6sz) stb. talalhat6k a gep-

ben (5. kep).

Mi fer meg bele egy ilyen rovid cikkbe? Pel-

daul az, hogy az a kezdfi. aki tobbet akar

tudni a sz^mft6gepekrol (esetleg a sajatja-

r<5l). az olvassa a Bit-let, Mikromagazin c.

lapokat, latogassa a klubokat (ahol pi. tana-

csokat kaphat, reszt vehet tanfolyamokon,

megismerkedhet szakemberekkel, irodalom-

mal, gepekkei stb.), vagy keresse meg e cikk

szerz6j6t Simonyi Endri \

adatok tarolasara szolg^lti lemezekhez val6.

Ilyen peldaul a C-64 gep.

Mas a helyzet ha pi. fontos az r hogy arany-

lag sok adatot kell gyakran cserdlnunk

a szamltogepben, tart6s uzemeles es nagy

megbizhatbsag mellett. (Ilyenek pi. a kulon-

fele nyilvantartasok, anyaggazdalkod^s stb.

a kisvallalatok szamSra.)

Eire m£r sokkal alkalmasabb pi. az 1. k6pen

lathato" Apple II. tipusu szamft<5g6p perifena.i-

val. (Ez a szamit6gephez kapcsolt egys^gek

- illetve pi. a diszk-egys6gek, nyomtat6. tv-

kSszuIek - gyujtSneve.) Egyes felhasznaltfk-

nal ezek az igenyek m6g fokozottabbak.

Ezek kielegitesere m^s (Sltalaban j6val drS-

gSbb) gepek szolgalnak.

Hogy nez ki egy korszeru, olcso mikro-

szamitrtgep? Valahogy ugy, ahogy a 2-4. k6-

pen lathato Dragon (Sarkany). Van egy frd-

gep tipusu billentyGzete (a billentyuk,

S/.neB tlf-
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Szabd G4f Andris szant-
endrei m&sodfkos gimnazista
ofvasdnk kuldte be a kovet-

kez6 programot. Nam
Allltjuk, bogy probl6mMan a
program, da nagyon szfvasen

kozdljuk. N&Mny ugyas
programozAsi trukkot tartal-

maz. s mint Hyen, ,J&t6kosan
tanft". J6 tanAcs: vigy&zzunk,

bogy m6g vA/atfenuf sa
men/en ki a b&bu a k4p-

ernydrdlf

Sokan, akik HT-ra irnak ja
,

c£kprograrnoiT laggyakrabban a SF.t As a flESET utaSftJ&t hasznaljak. EnnGl
van egy tenyelmesebb 6s gyorsabb megoldas. a POKE. A 15360-as rnemoriacfmt6l kezdfidika kep-
ernyomerrioria. TehSt ha azt frjuk be, hogy POKE 1 5360:143, akkor a k6perny6 bal felsfl sarkdban 4
megjelenik egy sot6t pont (CHRS143). Az utkoz^seket is konnyebben tudjuk elJendrizni. Erre szolgal

a PEEK (jelent6se: bekukucskalni, benSzni). Vagyis ha arra vagyunk kfvfincsiak. hogy a kgpernyG 500.
poztcidjaban mi van, akkor csak azt kell befrnunk, hogy PRINT PEEK (15360+500). 6s akkor megtudjuk,

hogy milyen karakter 3II az 500. pozlci6ban (term^szetesen csak az ASCII kodjat).

A program ezt prdbSIja meg szemle'ltetni.

A jat4k maga az 5-16. sorig tart.

5. aor: 200 db pontot tesz ki v6!etlenszertien

6. aor: a kgpernyd jobb als6 sarkaba teszi ki a „kish£zat" (ide kell majd eljutni)

7. sor: a PEEK (14350) kicsit hasonfft az INKEY$-ra csak annyi a kuldnbsGg, hogy az INKEY-neM
minden I6pesn6l le kell nyomni a gombot, igy viszont nem. Hdtrdnya viszont, hogy az IF-n6l nem
a betQt kell befrni, hanem annak a k6djat (nem az ASCII-kodrdl van szd). Igy az m 2-nek. az i 32-nek,

a j 4-nek 6s a k 8-nak felei meg (a 2 hatv^nyai).

IM1. aor: megnezi, hogy mit nyomtunk le, a babunk jelenlegi pozfciojat eggyel odabb teszi, 6s

a I6p6sek sz^mdhoz is hozzaad egyet, maid jssipog egvet.

14. aor: ellenCrzi. hogy nem mentunk-e neki semminek. De ha mGgis utkozunk. akkor durranU 6s

az utkdz6sek szam6t noveli a 18. sorban
15. sor: arra ugyel, hogy ki ne menjunk a k^pernyfird'l. ellenkezfi esetben kellemetlen dolgok
tdrt6nhetnek. (Ki lehet pr6b6lni a 1 5-6s sort IF n6lkul.) Jo tanacs: de csak azutan, miutan folvettuk

magn6ra vagy kijStszottuk magunkat.
A program ennyi. A marad6k mar csak sallang.

A fontosabb v£ltoz6 navak : X
CC A display memoria kezdete (1 5360) L

A Ez a 14350-es memdria elm 6rt6ke U

A b£bu pillanatnyj pozfeidja a k6perny6n
L6p6sek sz£ma
Az utkoz6sek szama

A j£t6k I6nyege, hogy ugy kell atvergGdnunk ezen a labirintuson, hogy 5 utkoz6sn6l kevesebb

legyen, 6s a bal felso" sarokb6l 6tjussunk a jobb also sarokba.

J6 jat6kotl

1 REP1 SZAB0 GAL ANDRAS SZENTENDRE
2 CLS
3 PRINT:PRINT:PRINTTAB(25) n * HELLD * *!

: PRINTTAB ( 16 ) "KERED A JATEK SZAB ALY0K AT?"
4 A$«INKEY$:lFA**"r' THEN G0SUB 23 ELSE IF A$-"N M THEN 5 ELSE
5 CLEAR 1B00:CLS:FDRI*1 TO 200 : POKERNDt 1023 )+ 15360 , 1 27 : NEXT : CC=15360
6 POKE 16381 , 187:P0KE16379, 1S3
7 LETA==PEEK< 14350)
3 IFA«2THENP0KECC+X*I23:X=X*64:L==L+i:GDSUB 22
? IFA*32THENP0KECC+X, 128 : X-"=X+64 :L-L+l:G0SUB 22
10 IFft"4THENP0KEC(>X, 12S:X"X-1 :i_~L + l IGOSUB 22
1 1 I F ft#STHEN PGKECC+X, 12ft:X=X+l :L=L+1 IGOSUB 22
1 2 P^TK'TSSa.L- " LEPES";
13 IF1£360+X^16380THEN17
14 I F PEEK<1536B+X)"i27 THFM G0SUB IS
15 IFirJ3/>B+X^63S3THENPQKE15360+X- A5rj

,

"Q"^
16 GOTO 7

7 PRI^!Tf?S*^4+10, rr ===== ,
' ' G v0ZELEn ' 1

T

; :G0BUB 3l:F0RI-l TO20 : PRINT0101? , CHR* ( /'

183) J"0"?CHR$<1S7) i :FORP-1TO10:NEXTP:PRINTG!101'? ?
M " ; : FORK - 1T01 7

: MEXTK :NEXT T : G
TO 19

IS U=U + 1 :PRINT@992 ? U;" UTKDZES"? : ir«J^5THENPRINT :PRINT"==*m A JATEKNAK VEGE
J : GOTO 1 PELSEPUT_-aJ^Zlj3liT30,7 : FORH

-

:

1 STJ10J5 TEE HEAR 0,^.0X0.4©.: NEXTG: 0UT31 , B z OUT 3 9 , K

:

,DUT31x(S;pUT30,31j_NE^IHiaEIUWr *^

19 0UT31 ,7:fflJTT¥^^OUT31 ? 8:OUT30,i5:OUT31 B B:FDRI-lTOS:FORD =255TOlSTEP"7:DUT30,
D: NEXTD

:
. I

2& PRINT:PRINT@9*M+15,"UJ JATEK CI,N)?"J
21 A*-IMKEY*:IFA*--= ,, I"THENG0SUB34ELSEIFA* = ,, N"THENCLS:PRINT^a^64 + 15, ,l === VIS2LAT -

":GUT30 ? 100:fdrl=itoi0:next:out30 ! 0:endelse 21
22 „7- f1< tT.3f> > 2^a^JTJ!JT31 7 8 : 0UT36 1 5 : 0UT3 1, 8 : OUT 30, 120:FDRI^1TO4 :HEXT:OUT30,0
: RETURN -

-
— - rm

23 CLS:A$==" ^* LABIRINTUS *w":GOSUB30:PRINT:At- <,ELTEUEDTEL
EGY SURU ERD0BEN . HA KI AKARSZ JUTNI AZ ERD0B0L A KEP-" :GOSUB30 :

A*- "ERNYO JOBB
ALSD SARKABA KELL ELJUTN0D A BABUDDAL '0 f

. ":GOSUB30
24 A$~"LEHET0LEG P1INNEL KEUESEBB UTK0ZESSEL. (IIAXinUM 5>":G0SUB 30 :PRINT : PRINT : A
»i" -:= = = = = = = = = = - = == = = = = = = = = = =^^= "IGOSUB 30
25 A*=" IRANYITAS: I

J K n BILLE
NTYUK SEGITSEGEUEL TQRTENIK" : GOSUB 30
26 PRINT: Ai~" JO JATEKOT "

: QOBUB 30IPRINT: A*= M A PROGRAfl 1984
FEBRUARJABAN KESZULT SZENTENDREN" : GOSUB 30
27 PRINT : A4="NY0MJ LE EGY BILLENTYUT HA ELOLVASTAD ' " IGOSUB 39

\ 28 IFINKEY*- ,,M THENZ3

A^L 0 j
29 GOTO 5

s 30 F0RSZ==1 TO LEN<A*):PRINTniO*<At,SZ T l>; :FDRT=1T01 0 : NEXTT , SZ : RETURN
31 DATA203 ? 180., 161 3 203 ^1 80 ^161, 152,1 35. 1 26. 1 52 ? 1 35, 126, 101^101
32 DIMH(14) :F0RI = lT014:READHa) :NEXT
33 FORI=^1T014:OUT 30 , H ( I > : F0RT = 1 TO100 : NEXTT INEXTI :0UT 30,0:RETURN
34 A*=STRING*(63 f 191 ) :8»=STRINGt ( 63

:
» 128 ) : PRINTCHR* < 28 > I F0RI = 1 TO 16 : PRI NTA* I0UT3

0 ? 1*6 : NEXT : FOR 1 = 1 TO 16 : OUT30 ? 255^1^6 :PRINTB* : NEXT : OUT 30,0:RUN 5

J k W IT*STE'CH N I H J * W L L 1 1 K 1 E T JITLIU
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PROP-DATCOL - Adatgyujtd rendszer

I

Regebben az adatokat - mietott a nagy-

szamit6gepes rendszerekbe vittek - hagyo-

mSnyos lyukkartyan keszitett6k eld\ Ma mar

elterjedtek az olyan, tobbmunkahelyes adat-

elokeszito, adatgyujto rendszerek, amelyek

Iehet5v6 teszik az adatoknak - a felhaszn6las

egyedi ig6nyeinek megfelel6 , eilen6rz6se

mellett - magneses adathordoz6ra rogzi-

tes6t.

Ilyen rendszer a DATCOL rendszer.

FELHASZNALASI lehetOs£gek

Az ellenSrzott adatok a feldolgozo szamit6-

g6pbe kozvetlenul TAF kapcsolaton keresztul,

vagy a mdgneses adathordoz6 sz6llit3s£val

6s ott a megfelel6 beviteli eszkozrSI val6 be-

olvasassal kerulnek be.

A DATCOL adatgyujt6 rendszer alkalmaz£-

sival tobb - egy SZKi professzion£lis sze-

m6lyi szam(tog6phez illesztett - egyszerO

terminaTon (maximum 12 TELETERM-en)
lehet ellenSrzott adatrogzlt6st v6gezni. Az
adatok a szem6lyi szamltbgep hajl6kony

magneslemez6n kerulnek tarolasra.

Az adatgyujt6st ir6nyit6 szem6lyt sz£mit6-

g6p-TELETERM -rendszer el5nyei a kbvet-

kez6k:

• a kuldnbozS szamit6g£pes rendszerekhez

val6 kapcsolatot Iehet6v6 tev6 TAF modulok
a szemelyi szamitagep alapszoftverjdben

rendelkezesre 6llnak

• ha nines szuks6g adatrogzit6sre, akkor a

rendszer altalSnos celu szamit6gep-konfigu-

r<5ci6k6nt hasznalhat6 (pi. a DATCOL altal

gyujtbtt adatok rendezese, feldolgozasa, a

szemelyi szamitogep-TELETERM egyutt-

mukod6st ig6nylo mas programok futtatasa

stb.)

• a korulmenyektoM fuggoen aTELETERM-ek
6nall6an v6gezhetik az adatrogzitest, mikoz-

ben a szemelyi szamit6gepen egyeb feladatok

futtathat6k

• az adatrogzites biztonsagat fokozza, mivel

a TELETERM-eknek aramkimaradas elleni

v6delem opcioja is van.

ALTALANOS JELLEMZ6K

A program k6t - alapvetoen kulbnbozo - 16

uzemmodban mukodhet:

1. A rogzitendo adatok, bizonylatok formal

tumanak definialasa.

2. Az adatgyujtes (rdgzit6s, ellenorzes, m6-
dositas) v6gzese.

A formatum defini6l6sa (amelyet lehetbleg

szervezS vagy rendszertervezd v6gezzen) a

szemelyi szSmit6g6pen, mig az adatgyujt6si

elja>6s a szemelyi sz6mit6g6p 6s a TELE-

TERM-es munkahelyek egyuttmuk6d6s6vel

valosithat6 meg. M6d van a rogzltett adatok

6s az elkeszitett bizonylatformatumok lista-

zas£ra aka> a keperny6n, akar a sornyomtat6n.

Bizonylatformatum-leiras keszitese

a szemelyi szamftdgepen

A valtozb ig6nyeknek megfeleloen ebben az

uzemm6dban lehet meghatarozni az adat-

rdgzit6si file nev6t, egy bizonylatra 6s ezen

belul egy-egy mezflre vonatkoz6an az adat-

rogzites szabalyait 6s az adatrogzit6si file

nyomtata'si elSirasait.

A BFL-file (Bizonylat-Formatum-Leiras-file)

karbantart6sara is van Iehet6s6g (pi. egy

bizonylatletras m6dosit^sa, torl6se, maso-

lasa).

A BFL-file maximum 99 bizonylat leirasat

tudja t6rolni. A mez6 rogzit6si eldirasakor

megadjuk:

• a TELETERM-k6perny5re kiirand6 mez6-

azonosft6 szoveg6t (pi. CIKKSZAM)

# a TELETERM billentyuzet6r5l beviendo

adat ellenSrz6si elSirasait, vagyis azt, hogy
- milyen a karakter tlpusa (numerikus, alfa-

betikus stb.) ?

- mez53tl6p6s Iehets6ges-e?
- a bizonylat rogzltese enn6l a mez5n6l be-

fejezhetS-e?
- mi az adat hossza?
- az adat lehet-e rdvidebb, mint a megadott

hossz?
- tizedespontot elfogadunk-e, 6s mennyi a

tizedesjegyek szama?
- a mezSre elfogadunk-e a TELETERM-prog-
ram altal general adatot?
- algoritmikus ellen5rzest (pi. CDV) v6gez-

ziink-e?
- adatmezSt jobbra, ill. balra kell-e igazitani,

ha az adat rovidebb mint a megadott mez6

hossza?
- nagysa"grend-ellen5rz6s van-e, 6s ha igen,

milyen (pi. a kisebb, nagyobb, egyenl6, inter-

vallumon belul, kivul) ?

A TELETERM-en a rogzit6si menet utan le-

het6s6g van az adatok ellenorzes6re az infor-

m^ci6 ujrar6gzit6sevel 6s 6sszehasonlitas6-

vat. A BFL-file-ban megjelolhetjuk azokat a

mezSket amelyeket az ellen6rz6skor ujra kel

rogziteni.

Az ARF (AdatRogzitS File) nyomtatasi elo-

irasai vonatkozhatnak:

• a fejl6cre

# a nyomtatasi oldal m6reteire

m a bizonylat mez6inek nyomtatdsi pozici6-

j6ra es

# a kieg6szito szovegek definialasara.

Adatgyujtes
a szemelyi szamit6g6peken
6s a TELETER M-eken

Ezt az uzemm6dot el6szdr mind a szem6lyi

szamitbgepen, mind a TELETERM-eken
inicializalni kell.

Ehhez a kovetkezfiket kell elv6gezni

a szem&yi sz&mft6g6pen

:

m a munkakezdet vagy -folytatas kijelol6se

• a napi param6terek kitolt6se (d6tum, ope-

rator stb.)

a TELETERM-eken:
0 az operator kddjanak megadasa.

Az inicializalas utan a szemelyi szami't6gep

k6pernyojen megjelenik a DATCOL fo me-

nuje, bemutatva az indfthatb uzemm6dokat.

Ezek a kovetkezSk:

ADATGYUJTES
Ebben az iizemm6dban megkezd6dhet a

TELETERM-eken az adatgyujt6s. A szeme-

lyi sz^mit6g6pen ful6 program a TELE-

TER M-eket folyamatosan teszteli arra vonat-

koz6an, hogy van-e adat^tviteli ig6nyiik.

A TELETERM-eken rogzltett bizonylatokb6l

all6 blokk a TELETERM g6pkezel6j6nek kez-

dem6nyezes6re 4tt6lt5dik a szem6lyi szamftd-

g6pbe, ahol a DATCOL a megfelelS adat-

rogzit6si file-ba irja azt. Az adatgyGjt6s uzem-

m6d a szem6lyi szamft6g6pen felfuggeszt-

het5, 6s mas felhasznalbi programok indit-

hat6k rajta, mialatt a TELETERM-eken foly-

tat6dhat az adatrogzit6s. A DATCOL ujra-

indit6sakor tort6nik meg az id6kozben rogzl-

tett adatok file-ba Irasinak enged6lyez6se.
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LISTAZAS0K
A BFL- es az ARF-file-ok Teljesen vagy r6$z-

ben kilistazhat6k a rendszer nyomtat6jan
keresztul.

KONFIGURACIO MODOSItASA
A konfiguracio a nap folyaman kulonbozS
okok miatt {pi. a TELETERM meghibasoda-
sa, ujabb munkheiy bekapcsolasa a rend-
szerbe stb.) inodosulhat Ebben az uzenv
modban adhatjuk meg az uj konfiguracSot a

DA TOOL reszere.

iniciaiizaias utan a TELFTERM-en ki-

valaszthato fazem mod ok;

A uATnOGZiTfcS

A :'CKjzi(end6 foizonylatfotmatum ieh'tis&nak

sorszamat b&adjuk a TELETERM biHantyuze-
ten. A TELETERM a ^zemelvi 3zar.\h6-

gep BrL fi le-jaboi atkeri az adott scrszamu
BFL-t, rtmelynek eiofrasai szerint megkezdod-
hst a rogzites, A rogzitett bizonylatok adatait

a TELETERM taraban gyujtjuk (maximum
16 Kbyte), majd az operator utasltasara at-

kuldjuk 3 szemelyi szamftogSpbe.

ELLENORZES
A szemelyi szamit6gep hattertara~n levo rog-
zitett adatokat attoltjuk a TELETERM be, es
a BFL-ben megjelblt mez5k tartalmat ujra

p£lda a rOgzJthetO bizonylat formAjAra
A rendszer az alabbi osszetettsegu bizonylatok rogzitese>e van felkAszUve:

Arubev6te1ezesi blzonylat
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A bizonylaton tetszoleges sorrendben valtakozhatnak ism^tlodo es nem ismet-
lodo mezocsoportok.

rogzitjuk. A TELETERM ellen6rzi az azonos-
s£got £s elterds eset6n lehetos^get ad a

javit^sra. Az ellenQrzSs befejezteVel az etlen-

drzott adatblokkot visszakuldjuk a szem&lyi

szamitbgSp hattertarara.

ROGZfTETT ADATOK MtiDOSfTASA

A rogzitett ill. ellenSrzbtt adatokat a bizony-

lat sorszamara hivatkozva lehet kijelezni, mo-
dositani vagy torolni.

Hardver kornyezet

A programcsomag az SZKI M08X, PROPER 8
6s PROPER 16 professzionalis szemelyi

szamit6g6peire keszult, a hasznalatahoz

szukseges minimalis konfiguracio:

• 64 Kbyte-os RAM tar

• 25x80 karakteres kijelzfi

• billentyuzet

a> 2 floppy meghajtbegys^g
• TELETERM-ek szamat6I fugg6 soros in-

terface-vonal (1-4)

• nyomtat6
• a szemelyi szamit6gephez soros vonalon
keresztul kapcsolt 1-12 darab TELETERM
terminal.

Szoftver kornyezet
« PROPOS oper^cios rendszer

Az SZKI a programterm6keir&f a Magyar
Elektronika cimu lapban is rendszeresen je-

lentet meg ismertetOketl

•t£MX



A DATA programozasi gm (Bp. II., Kisr6kus u. 31. 1024) frja

level^ben: f.Rem6lemf meg wd majd fefelni - marmint a Vallalkozbk
ftfruma - annak az elv6r£snak, hogy a sza'mfta'stechnikai kisvdllal-

kozdk fdruma legyen.

"

Nos, a helyzet az. hogy a szerkeszt6s£g igyekszik Ogy vSlasztani a

t£makat. hogy azok a kisvdllalkozasok leg^getflbb problemdiva I fog-
ialkozzanak. Levelekben feltett konkret k6rd6sekre keresunk valaszo-
kat, Jlletekesek" kapnak sz6t rovatunkban. Talan e'rdemes felid£zni,

hogy mi mindennel foglalkoztunk eddig. Volt mar sz6 a kisvallalko-
zasok induldsanak sokszor burokratikus kb'rulm6nyeir6l, a szoftver,
illetve a munkaerfl exportjanak Iehet6s6geir6l. n£h3ny jogi k^rde'sre

adtunk konkret valaszt, egy per kapcs^n foglalkoztunk a szerzGi jog-
vGdelem helyzete'vel, legutbbb pedig az a>k6pz£s n6hany rejtelme>6l

igyekeztiink fellebbenteni a fatylat.

Oszint^n remeTtuk, hogy - ha nem is az idegek borzolasa volt a

c6!unk - sokan tolfat ragadnak majd, 6s elmondjak v6lem6nyuket a
temakkal kapcsolatban. Nos, sajnos m6g nem vSltunk igazi f6rumma.
Lehet. hogy ez a mi hib£nk - akkor arra ke>juk olvasdinkat, a f6rum-
ban erdekelteket, hogy err<5l is irjak meg veMemSnyuket.
Az elmuit szamban tehat az ark£pz6s volt a t6ma. A szerkesztCsSgbe
e>kezett levelek szinte mindegyike foglalkozott ezzel a problem aval,

meggyt5z<5d6sunk, hogy errfll mindenkinek van velemSnye, tapaszta-
lata, \6 lenne, ha ezeket kozreadhatn£nk.
Addig is, amfg zsakszamra 6rkeznek majd a levelek a BIT-LET
dmere, tovabb folytatjuk „tarskeres6" szolgaltatasunkat.
Meg mindig a DATA levetebGt idezunk:
„A mi tArsasAgunknak t$ proble'ma't okoz a viszonyhgos e(szrgetefts6g.
kufontisen a profitunknak megfehfd megbfm&sok $zorz6s6n6i

.

fev&kenysigi korunk; he/yzetelemz^ probtema-magfogafmaz&s,
jwashtk&sZiUs az tigy vital, anyag- 6s ktszteigazdAlkQdds terufet4n:
sz&rv&zisi* tartdszertGivaz&Sf fefadazok elv&gzese1 programiarveze's.
pr&gramfrAs, eseti progmmoz6si foi&datok megold6sa. SafSt sz&mftd-
gepunk nines. COBOL FORTRAN, BASIC Assembler nyefveken
programozunk VT20A, VT2Q/4. SIEMENS. IBM 360-370, CDC 3300
g6ptfpusokrat

Adatr6gz(t6s eset6n lyukkSnyis 4s mSgnesszalagos rogzft6st tudunk
biztosftani. Kompiett 6s r6szfeladatok elv6gz6s6re is szivesen v6i-

fa/kozunk, orommel dolgoznSnk egyutt ma's kisv6ltafkoz6kkaf."

A CONTROLL elektronikai tarsasag
(Budapest, Nagy Ignac u. 16. 1055) frja:

..198} 6ta tov6kenykedunk mikrosz^m!tdg6pes hardver 6s szoftver
-dmakban. Hardver term£kijnk a sejdt feftesztesQ 6s forga/maza'su
MtCROCQNTROLL 80 - Z80 atapti sz3mftdg$p> arnely szefas
peaferiacsattekozMi iettet6s6geiV€f (kazettAs magnu, mikro disc,

floppy dtivs-ok monitor, display, nyomfatd, MODEM sib.) 6s szah-
vAnyos zsatiakozd felijfcteivd fsoros V24. 20 mA Aramhurok, p§r-
Imzamos CTC csaiortitik stbj, vafamint 9 k/noxxzahbitotr BUS -re

csat/akoztathatd egyeb anaidg 6s digits/is tffesztdk 6s itaiakftd segft-
s6g£vel sokr6tu, jot haszn6lhatd sz£mft4stechnikai eszkdz.
A hardvermukod6st sajat fejieszte'su szoftverrendszerek 6s programok
segitik (peidaui CP/M 2.2 kompatibiiis oper6ci6s rendszer, index
szekyencia'fis file kezefd, „COBASIC" BASIC interpreter stb.J.

EgyuttmGkddnenk olyan szervez6sseL feiadatmegoldAssal foglalkozd
tbrsasigokkal, amelyek munka'ja'hoz hardver- es szoftverbizist tud-
nink biztosfiam.

"

A GTI folyamatszervez6s vgm
(Budapest, Noszlopy u. 1. 1103. Tel.: 476-963) szivesen £s rugal-
masan mOkodne egyutt mas kisvaflalkozdkkal gepipari folyamatok
tervez6s6ben, szervez£s6ben, a muszaki elfikeszit^s fejleszteseben.
Ezt frjak:

„Tev6kenys6gi korunk: iparv6lialatok muszaki-technoldgiai eiok6szf-
r

t6s6nek fej/esztdse, gydrtdrendszerek racionalizeil£sa. gySndrend-
szerek operatfv ira'nyfta'sdnak fejieszte'se, gazda'ikoda'si folyamatok
szervez6sel a memoki munka hat6konysa'ga'nak fokoza'sa ..

Tekintettel arra, hogy kuldnf6le vAllalatt kornyezetben dolgozunk.
CDC 3300. IBM 370/145, IBM Series 1.. 810, R40 TPA 1140.
ICL System 4/70. VT20, VT30 szAmftdgdpeket haszn&unk fei

AzRIO. VT20, VT30 a GTI tulajdonar a tobbi szAmftdgepet b6refjuk.

"

A COMPTECH PJT
(Budapest, Jobbagy u. 5. 1 221 . Tel.: 848-464) szukszavu. de l£nyegre-
toro" levele:

.Jagjaink yaiamennyien jdl k6pzett nagy gyakorlattai rendelkezd
villamosmfrnokdk. VSJIat/M V1DEOTON R11, IBM 360-370,
illetve ESZR R22, iiietve nagyobb sza

r

mft6g6p-konfigura'ci6kon
rendszer- 6s atkalmazdi programozasi feladatok megoidisM. a meg-
bfzd g6p6n.

VAIIatjuk tovdbbci mikrosza'mitdge'pes rendszerek hardver- 6s szoftver-

tervez6si 6s ~fejfeszt6si munka'it."

A MICROSYSTEM programoz6i 4s rendszertervezG szolgal-
tat* tarsasag (Budapest, Bartok B6la ut 15/b 1114) leveJ6bfll:

fl Tev6kenys6gi korunk a tervez6srdl a kivrtelez6sig terjed az alSbbi
teruteteken:

M/kroprocesszoros berendez6sek, mikro- 6s minisz4m/tdg6pes rend-
szerek terveze*se, b6vft6set szoftverell6t6sa.

Eldnyben r6szes/t/0k az egyedi, alkotd jellegu megbfzdsokat K6szf-
tettunk mAr fold alatt mOkddd adatgyujtS egys6geket de r6did
ad6-vev6kon keresztui mobil sz£mftdg6pek kbzti adat&tviteli csatorna
egys6geit is. Szivesen k6szftunk processzoros. inte/figens grafikus
dispfayt is, a hozzA tartozd ]6t6k- t teszt- 6s felhaszna'Idi programokkai
M6rn6keink tdbb mikroprocesszor-csata'dot ismernek 6s hasznAInak:
Motorola 6800. 6809, Zilog Z80, Motorola 68000. J6I ismerjuk
a HfradAstechnikai Szdvetkezet HT 680X rendszerSt ezek kieg6szlt6-

s6t 6s specie/is feladatra aJkalmaz6s6t va'tfaljuk. K6szftettunk egy sa/6t

tervez6su 6s kivitelez6su mikroprocesszoros rendszert, ame/y egy-
szerre fejiesztd 6s c6irendszert egyszerOr olesd kisg6ptdl nagyobb
mikrog6p-rendszerig b6vithet&. Alkatr6szei, r6szegys6gei hazait

iiietve szocialista forrisb6l beszerezhetdk. (Z&O-ra, illetve INTEL
periferia'fis efemekre 6pul.)

Szivesen 6pften6nk ki kapcsolatot menedzser jellegu v6lialkoz6sokkai
illetve olyan teruleteken dolgozdkkai akik nem sza"mft6stechnikai

szakemberek. de feiadataik megold6s6hoz gazdasAgi 6s egy6b szem-
pontokbdi inteiligens berendez6sekref vez6r!6re van szuks6guk.
Keresunk olyan kisva'llalkoza'sokat, amelyek nyomtatott Aramkorok
tervez6s6t 6s gya*rt6s6t is v6llaij6k."

A Vizugyi rendszerfejlesztff gm
(Budapest, Koranyi S. u. 4. II. 18. 1089. TeL: 137-723) a sz^mft6-
g£pek vizugyi muszaki teruleten val6 alkalmazSsa>a adta a fej6t.

Tobbek kozott ezt Irjak:

„ . ezen beiul is elsdsorban a szem6iyi sz6mft6g6pek aikaimaz6s6ra
torekszunk
Eddig elsdsorban v6rosi 6s v6roskdzi ivdvfzeliStd h6ldzat hidrauiikai

vizsga'laia'val foglalkoztunk.

A bonyoiuit ivdvfzvezet6k-h6ldzat nyom6s- 6s vfza'ramla'si viszonyait

sok sz£mtt£st ig6nyld. iter£ci6s I6p6seket alkalmazd kddszerrel lehet
csak megoidani, ameiy mOvefetek eiv6gz6sehez mAr r6gen alkalmaz-
nak nagysz£mh6g6pet. Mivel ezt a mddszen szem6fyi szimit6g6pre
tettuk, ezzel a m6rnbkok olyan eszkozhoz jutottak, ameilyel a hAidzat
fejieszt6s6ben es uzemef6s6ben tdbb Iehet6s6get vizsgAihatnak. 6s
millids nagysa'grendu megtakarftAsokat lehet el6rni... C6iunk az.

hogyaz 6gazatunkban terjesszuk a mikrosza'm/tdg6pek haszn6lat£t .

'

'

Ezuttal ennyi. Varjuk a Jeveleket, a v6lem6nyeket, a hozzaszol^sokat.
Ha valaki eddig az6rt nem irt, mert udvarias fogalmazSson tbrte a

fejSt, hogy esetleges ellenv^lem^ny^t
A szorkes2tJ5s^g Gdzett f

lelrja, ne tegyel
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Eddigcsup£n egyetleng6pi kbdu utasTtas, a RET (RETURN) szerepelt

melynek kbdja 201 (=C9 a tizenhatos szamrendszerben.) REM
sorba befrva a ZX 81 -en TAN. a Spectrumon {> jelenik meg he-

lyette.

Most ratSrunk a Z80 mikroprocesszor egyik legnagyobb utasftas-

csalSdja>a, az LD utasfta'sokra. Az LD a Load (=toltsd be) szb rbvi-

dlt6se. Tobb szem6lyi sz6mltbg6pen van ilyen feliratO billentyG -
ahhoz azonban ennek a g6pi kbdu utasttdsnak I6nyeg6ben semmi
koze. AZX81 vagy Spectrum LOAD gombja a LOAD BASIC utasf-

tdst jelenti: tolts be magnbrbl egy programot Itt, az LD g6pi

kddd utasltdsban szint6n arrot van szo. hogy valahonnan valamit be
kell tolteni - de ez sohasem perif6ria. hanem egy kulso vagy belso

membriarekesz. Eml6keztetunk arra, hogy a Z80 processzorban
be6pltett regiszterek (memoriarekeszek) vannak, tovabbd 64 K-s

kuls6 mem6ri£t tud kezejni. Az LD utaslta"sok segft$6g6vel lehet

Atvinni egy kulsb" membriarekesz tartatmdt egy belsbbe, vagy viszont.

6s ilyen utas!t6sokkal oldhatb meg a belsb regiszterek kozti adatat-

ad6s. V6gul: egy megadott 6rt6ket egy megadott kulsb vagy belsb

regiszterbe szint6n LD titasftdsokkat Irhatunk be. N6zzuk rgszletesen

!

Kezdjuk talan azzal, hogyan is tudunk megadott sz£mbt frni valamely

kulsb vagy belso mem6riarekeszbe I

A belsb rekeszek kozul az A, B, C, D, E, H, L regiszterekbe lehet

kozvetlenul betolteni egy megadott szamot. Jele:

LD r. n

ahol r a fenti he"t regiszter b6rmelyike lehet, n pedig 0-255 eg6sz

szam. PI. a C regiszterbe 71 -et frni a

LD C, 71

utasftdssal lehet. Ezt ilyen formiban persze csak mi 6rtjuk. meg az

assembler programunk (ha van), a Z80 nem> De rbgton sz6mara is

6rthetb lesz, ha

«- Helyet biztosftunk a g6pi kbdu
programnak
LD C,

71

RET
*- 'A g6pi kbdu program indltSsa

BASIC-bbl

formAban kbzbljuk vele egy ZX 81 g6pen. A 16514 ZX 81 speciality:

a REM utani els6 byte cfme. HT 1080Z g6pen 16514 stb. helyett

1 71 34 stb. kell frni, 6s az 50 sortdl:

Fellrjuk a gepi kbdO program kezdb

cfm6t az elbfrt rekeszekbe: 17134,

256-os szamrendszerben.
A g6pi kbdu rutin indftdsa.

utasftas sajgiossagatt; a mernonaban

2 byte" ot foglal el. Az elsobo! fcidsrul. hogy LD utasltas-rol van szb,

sGt az ts, hogy pom a C regiszterbe kefl t6!terii a kbvetkezo membna-
rekeszben tatelhatb byte-ot. Ebbol persze ma

1

! az is kovejkezsk, hogy

a tobbi hat belso regiszterbe ma> nem 14 r hanem mas-mas kod
toft be I Irt 6s a hasonlb jellegd utasltasoknal az egves regiszterek

eset6n a kovetkezfi sz6mokat kell venni:

A B C D E H L

7 0 1 2 3 4 5

Ezeket a szamokat is r-rel jelblve. a LD r. n kbdja

8r+6 «-elsfi byte

n -«-m3sodik byte

fgy adbdott LD C, n-re 8-1+6 = 14, 6s pi. LD B, n-re 6.

Feltunb, hogy a 6 szam kimaradt. Pedig ,.eT a 8-6 + 6 = 54 kbd!

Jelent6se:

LD (HL), n

Ez is LD utasftas, de ez nem belso regiszterbe, hanem a kulsb membna
egy rekesz6be kuldi az n-et - m6gpedig oda, ahova a HL regiszterpar

mutat. Ha pi. a HLtartalma 3000=15360, akkor az n-et a 15360-as

membriarekeszbe frja be. Ezt a HT 1080Z g£pen rogton 6szrevesszuk:

a k6pernyb bal felsb sarkaban jelenik meg az n kbdu grafikai jel

vagy karakter (lasd: HT haszn^lati Otmutatb, 24. oldal: a tv-keperny6n

megjelenftendo" jeleket a 3C00-3FFF memoriarekeszek tartalmazz^k).

10 REM

20 POKE 1 6514,1

4

30 POKE 16515,71
40 POKE 16516,201
50 PRINT USR 16514

50 POKE 16526,238
60 POKE 1 6527,66

70 PRINT USR (0)

Megfigyelhetjuk a LD

Ahhoz, hogy ezt kiprbbalhassuk, term^szetesen elfibb a HL rekesz

parba kefl toltenunk a 1 5360-at Meg tudjuk oldani:

38 LD

LD

H, 60

LO

™
| LP (HL),71 G betu kodja

Az ellen<5rizhetfis6g kedve"6rt a sziiks6ges BASIC-sorbkat is leir^uk:

15 POKE 1 71 34, 38
20 POKE 17135, 60
25 POKE 17136, 46
30 POKE 17137. 0
35 POKE 17138, 54
40 POKE 17139. 71

45 POKE 17140. 201

A 10 ^s az 50-70 sorok vSltozatlanul maradnak. Vigy4zzunk # a 10
REM sorban legalabb 7 db pont legyen!

Ez a pe"lda mutatja, hogy a LD r, ri 6s a LD (HL), n utasft^sok alkal-

maz£saval tetszfileges kuls6 memdriarekeszbe beirhatjuk a klv^nt

byte-ot Van azonban a fentin6l egyszerubb ut is: a HL regisztertarba

a 3C 00 egyetlen utasftAssal is befrhatb:

LD HL nn
melynek kbdja 33. Az nn azt jelzi, hogy most ket byte-ot kell meg-
adnunk. hiszen a H 6s L regiszter osszevontan is k6t byte-ot tar-

talmaz. A p6ld6nkhoz szukseges valtozat

LD HL, 3C00 vagy LDHL. 15360
Term6szetesen az assamblerrel - 6s a tisztelt ofVasbval - illene

kdzolni, hogy mikor kell tlzes, mikor tizenhatos szamrendszerben

6rteni az LD-n6l leirt szamot. Az egyes assembler programok hasz-

n6lati utmutatbi (elrjak, hogy pi. $ vagy # stb. jelekkel jelezhetjuk

valaszt4$unkat. Itt a lelrdsban pedig a tizenhatos (=hexadecimaJis)

szdmrendszert a szSm mog6 Irt H jellel jeldljuk. HangsOlyozni kfvdnjuk

azonban. hogy akar

LDHL3C00H akdr LD HL, 15360
szerepel a lelr^sban, a membri^ba kerulo" g6pi kbdti valtozat azonos

lesz!

P6ldankn6l maradva:

Utasftas Kbdja Grafikus megfelel6je

tlzes tizenhatos HT, Spectrum ZX 81

szamrendszerben

LD HL, 33 210 ! 5

3C00H 0 00H space

60 3CH { w

H* kic$it eik&$VG isL tie koszteem S2e/em4k mofidanl azrfrt hogy
^z m&tcftis 2B~i BfT-iiT ^csamberc" fW9t£ban kozotrtk

htrtfet&sefmL Qrvltem a svk /&J6ntkez6nek< jktk 6 sz&mfidg&pr&i

4rriekfdtfrek, fftvgrwnvkstt k&rtek, tft&tVB ^f/cs*. Bgy kf6 ttt&} fcicsi fett

* si&iia fmcjff #t Mk^pBafison fa v&gas), eidrt szA/nunkra (Ti

9S/4A g£ptui8ttfQto0sQknBk) /wgy f4p&$t jvieMmt fto£r^ patrdnusr*

latiHunk* A K10SZ XVill-XfX* kefuteu ifaps&nv&Me mg/ts4g4vei

!9$4 iprihsAban meg&iakftottak a Ti 99/4A sr£mtr&o$ptt k/ubot

A KtQSZ tofyis&get bizmfton XVitL Batthrfry a. 76/4).

mi pedig m&gfstnenatjOk 5 hsspamsokkai &s csaf&ttagfsikkBi «

Most kftzdQibGri sls6sorb9i} 3 jAtAkakon k&e&ttQi ism&k&dmk 4
s&mftdgipptik tin 0 stetfsitfksL 6d&?fafda/goz6 progmmok mcgtrisa

& aikdlmaz&sa a c4i< frz^1 pfctiuzamosa/i $zerein$nk 0 paw/v-
kertifetbeft fs 3 sz&mftAsiBchnik&t ndpszerfisfttsni sztiff oz tg&nyek

6s leftstGs&g&k szsnnt &&gtts4gunk0t a/faffuk a kdmy*z£ iskoiAk

tan&y&rrtak. twwtdiftak s WO* szutetnak* tiogf Ggydnilsg /s mm&t
jobhan mBgfsw&kQ&hessGntk a sz&mk£g&ppai d$ a ptogtamoiixsaL
(Terme'sigteseA ftemcsak Ti. rtwwi mirrzk'n tev& &t&-

m&fyi szArttftegipptGgramoz&s&ficz segfctffferwdxink nyCtjtonh}

A kotos rnunkifioz nagy segftsSff&t jotenr* hogy a hub m&r ssjfr

Ti 99/4A &&ttiftdgi3ppB} £s szJnas Te/GYizidvaf nmdtJkczJk {kdszonet

a patfdtitfsnak a gyotx mtfakihtes&ri), mm fgy * kiuhnapokon kiviil

eg&tti gyakojiSs c&fj&'bAf falM g4ptd6t k4mi> a tamihakat QyakaTOlnt.

Jefonteg 50 'ktubtsg van. tie tt&muk fotyamatosw amelkedik

Mutt LitxM vatemomtmSfctshAr, 1 162 HaJom ut 7 /2/a

Az ilyen levet&k^t mJntiig trommel k&s&ijiilc A kinbiukba InviteTd

meghJvAst koizcnjuk, ^J^bb-uibbb «Dnk v*l*.



Adam Gabor Mishnlcral \ KJapka u 5. B -1 ) lie nicsak leveled
de lenykepeket is kuldotl amelyok egyikei it r kozoljuk.

Azt Irja hozza ! r . h r r kuldbk nehany fotot az tin rvndszerem*
roi. mivel ft*ash of meg nam lattam azt a SINCLAIR valiozatot
A gep a ZX $1 amerikat valtozata, a nave Ttmes Sinclair IOQO
(JtS J 000/ A T/S TOQO ? K RAM memtiriavat btr a ZX 8 J

1 K RAM fa vat szemben. N£hany uiasitasnak mas a neve, de
funkvidja ugyanaz A ZX 8t programok futtalhatok rajta

I
uj RQM-hoz kaszultak I)

ben siercflelt. de nem csak ezert mdkodakepes Egy btttantyo

ianyotna^ai x# ttanzisztoi kaflL'ktora/) mayjeienb afacsony
stint jeUt. maiy afarhato a kottaktorkon diddak vafamefyike-
nek vezetd ailaputa vat vagy a iranztsztor vazerfesevef es

ame/y a k ovetkezo laythat fitygvvnttyvJ *rh**tQ fet.

Y KBD1 KBD2 * KBD3 \ KBD4 (Of D2D3-D4D5D7
^-BSj -KBDO A fuggveny masodtk fef&ben szerepto kife/ezas

csak KBDO melts tt jelzt a hdlentyu lartyomasat, meft a

tranzisztor koitektoran csak ekkor lasI pozrliv fesziilts4g.

vagyts a baztsan karasztuf csakis: ekkor vezerelhetd fttnen

mar csak egy km lepas a fe/ismares . a felirt fuggyanybof

csupan a KBDQ+DG kapcsotat. azaz a ,SHIFT" ianyomasa
hianyzik Bizom banne r hogy az a fahsmeres nem veszi el

olvasdnk tdprengb kedv&t *

A kbzdft kapesolas hibajanak inkabb azt tartom. hogy az
folyamatos hangjeiztist ad a biilentytl lenyomasAnak tdej&re.

azart munkakozdssagunk az aramkort olyan kieg&szitesekkel
epiti be a ZX 81 -be, amely mmden esatban csak egy rdvid
cstpago /atzest ad r vafamint a ..SHIFT" megnyomasakor is

fe/ez.

A nyomtato, a 71MBS SINCLAIR 2040 tipusu Thermal Prtnter
feber hoarzekany papirra dolgozik Gyorsabb* mint a ZX
Printer £?£ tenyegesen szebb. egyenlete.sebb. es gandasabban
p&Ttcfanaft karakterakat prmtet, P&pirja sz&lesabb az alu-

fohan&l &s m&ratmegadassaf a Budapesti Papirfetdotgozd
Ipart Szpvetkezetnet megrendelhetti. A papir erze'kenys&ge
megegyezik a HI tudomSnyos asztali programozb a t& sza-
molpg4pebeti tevd printer papir/ava/ A 7$ K memoriam egy
,.JJG$AW 16 H" Rampack. mety kuho formajabm harmo
mkusahban ilteszkedik a gepltez, mint a ZX Rampack
Fef szeretti&k ajatilani lovabba' egy kdnyvet fnrdit&sra* ba
van ra ve/fafkozo szakford/to \ragy asetleg a SZAMALK ra-

%zare Bizonyara ftagy ardmmel varrnak azok a ZX-tuta/dono-
sok. akik m&lyebbre szeretndrtek merii/ni gepuk elamibb
vi/afjaba A konyv egy artgoi it6 - Tpni Baker .^Mastering
Machine Code On Your ZX 81

rl cimO konyvenek amerikat
kiadasa A konyv tobb basznos programon es jat&kprogra-
won keresztdt targyal/a a g&p* kodok hasznalatat, Aki eddig
cutpan a BASIC nyefvet ismarta no. persze sok gyakortas-
sal - btztosan etsafatlthatfa a gepi kddok hasznalatat a ZX
mtkrogapan, ifletve mas ZSO a/apu rendszaren. Cserebe leg-

feljebb I paidanyt ktirek a forditasbol.

A ^BENCHMARK' orma ctkkukben olyastarn, hogy ZX 81

gephez is kapbato compiler program, Mival rendktvtth modon
falkaltette figyaimemat ez a fehet'oseg, kerem r amannyibcn
tebets&ges, ad/dk tudtomra, mi a program pontos e/nevazese,
mart szeretn&m beszerezni ezt a program&t kintrSf. (Ha na-
funk nem tudnam cserabera tit/an ) Masodtk kSrdasem, hogy
a ZX 81 hez kaphat& e ZX-Forth program? Ha v&t&ftiih/en in*

fbrmaciot tudnak errdf* kerem azt is kozolfek papemhez
szeretnek csinalm rSK-s mem&ria-t. Eg yetfen doigot nem
tudok ezzef kapcsotatban: a sin mefyik <Jahan" ttftja la a

kutsomemoria a beiso IK mukod4s4t. FeH4tehzem r hogy a

RAMCS tab aktivtza/ja a kutsd RAM Ot. de bogy mefyik labon
ad tdtast a gep beiso IK-Janak, nam tudtam rajdnni Kerem
sagifsenek?

Vagner Gyula 1028 Budapest, Hidegkui \ iti 00 Sa

A ZK01 compiler MCQDER, ill* ZXGT neven itthori is kdmryen
beszerezheto esetebera alappn. ugyanugy a ZX S1 FORTH

A memoriabovitessel kapcsotatban a RAMCS jelet a helso
RAM aktivizalaaara haszn^fja & Sinclair loyika (ULA). lgy a

bovito szamara logikai aramkorgkket kell a m egjfglejfl C f
m

-

csarekei es a MREO informaqid alapjan u} RAMCS jelet

generalni

A BIT- LET B szamaban Kouacs Tamas as Weisz Tames irta

meg tippjeit programoknak a kivaries/ szamek eldf vafo at-

tuntetesera. Ezl sterelttem ktegeszitem ABC 80-on PRINT
CALL (1984) hatasara a kepemyS vittogni kezd, a gep pedtg
elves? i a vezertest a felhasznafoidf Ez az ailapot Csak a
BESET g&mb magnyomSsara szunik mag. da az a gomhnyomas

V a programot >' torIt

ML MarsiAndras SZOLNOK. Attila ut 1 5000

Aj Otiet-ben a BIT-L£T-et nagyszetii OTLET-nak tartom, es
sajnalom hogy mmden honapban csak egyre van lehetSseg.
Magam ts rendefkezem egy ZX $1 -asset es az Otiet 74. $za-
m&ban ievd ,.csipogo' kapcsolast ra/zan eltdprepgtew r

ugyanis a g&p kapesofa si rajza g$ a kfaviatura matrix h&t&s
szarint a csipogd nam csipog a ...Shift"* ..A", „Q'\ ** "", ..0 .

. TP ' \ , ,NEWLINE ' \ vaiam ittt a , fspace

'

1 bdfen tyuk len yomasa -

k\tr A t rot - szerintam - hi&nyzik a KBDO-as vezetekre
meno csatfakoz,as. Ha esetfeg tevetinek, akkor etneza.it a
zavarasert. Efrtfizesf a usunya trasart, da matek6ra van.
Maradok hu olvasoja a tapnak : Ptkacs Gabot

(Levels! azert biker u It glulvasnL s valaszt is adatt ra a knn-
cso last rajz kozraadoja, Kov&cs Gabor

)

Ptkacs Gabor toprengaset valoszinuleg felbeszakitotta a
matekora, 4s felwt. hogy azote b is el/utott a te/jes megolda-
sip 4 icveieben faJveteft ketetyet ugyanis jorfrszt afaptalanok,
Ss azt megprobajum rdviden bizonyitam A kozolt kapeso fax

eredett valtozata a szSmtalan nyugati ZX St kiadvany egyike- 0t*



# oi&mnnL Auguinui nclemfc meg. d# add is *i

A zs^kban a Novotrade aj3nd6ka: egy Commodore 64-hez val6 j£t6klemez volt. Azaz a mult havi feladvSnyunk megfejtGi

kozul a legszerencs^sebb egy olyan lemezt kap, amely a Novotrade aital forgalmazott j£t§kprogramokat tartalmazza.

lnformSci6hi£nyban szenvedGk kedv66rt kozoljuk, hogy ezt a lemezt a Novotrade 10 000 Ft-6rt forgalmazza, tehSt

ha nyertesunk Commodore hi£ny£ban tul akar rajta adni, bizonySra kiv3l6, mSs gSphez val6 programokat kaphat

6rte cser^be.

A zsSkbamacska-feladatnak a feladat jelleg§b6l kovetkez6en nines egyfele egzakt megold£sa. A legszellemesebb

megoldasokat majd fg£retunkhoz hlven kozoljule EgyelGre csak saj^t mego1d^sainkb6l egy-k^t otlet:

MegkSrdezhetn£nk p^idauL hogy hs a zs3kb6l egyenkam elkezdjuk kivenni a cicSkat hSnyadik huzSsn£l tudjuk

biztosan megmondani, hogy milyen szlnC lesz a kovetkezfl kihuzand6 cica.

Vagy: Hfiny cic^l kelJ minim^lisan kihtiznunk ahhoz, hogy a kovetkez6rt5l 50%-os biztonsSggal meg tudjuk mondani,

milyen szfnu lesz.

Magfejtflinknek bizony^ra mn$l IGnyegesen szellemesebb feladatokra futja majd!

Ml VAN a F£LG£PNYER5-vel?
Koszoni \6\ 6rz\ magSt! ZX 81 nem v£sz el, csak porosodik. Ilyen es hasonl6 Slcekkel Gthetjuk el a dolgot, de az igazsSg

az. hogy olvas6ink jogosan reklam^lt^ik m£r az utols6 g6p sorsolSs£t. Sajnos szerkeszt6s6gunk szSmit6g£pe sok^ig

rosszalkodott meg munkaer6vel sem £!lunk tul j<SI, igy a kijavftott, lepontozott levelek tomege itt dllt feldolgozatJanul.

Most azonban megtdrtent a feldolgoz£s, igy legkozelebbi sz^munkban kozoljuk majd a sorsol£s eredm6ny6t is!

Addig is: mea culpa.

A GCPNYERO gySztese: BALAZS LASZLO, Budapest, Zs6kav£r u. 2. XI. 54.

A G6pnyer6 nem v£ltotta ki a szokott nagy 6rdekl6d6st o!vas6ink kor^ben, mindossze 67 db megfejt^s Srkezett.

EbbSI mindossze tfz darab tok^fetes megoldSs volt, s a tiz jeiolt kozul Bal£zs LSszt6nak volt olyan rnazlija, hogy

szerkeszt6s6gunkben Stveheti a JF 81 jelfrissftfit. Gratul£!unk!

HARMAD-
GEP-
NYERO!

HAHMAD-

GEP-

NYERO!
|

Kirjuk UvAont
to * Uvtlr* f•IragMZtanl 1

BikHldtol hattrid? : auousztu* 10.

Nyerem&nyunk isrndt &gy ZX 81
Juliusi, augusztusi 6s szeptemberi BIT-LET-iink helyas megfejtdi

ismdt egy ZX 81-6rt szdJJhatnak versenybe! Az elsti juliusi feladatunk

12 pontot 4r majd a versenyben- Ime a feledat:

Van 10 db kulsflre 6s sulyra teljesen egyforma feketa dobozunk.

Tudjuk, hogy kdzuluk 2 radioaktiv, a tobbi nem. Van egy m6r6-

eszkozunk, mellyel a kovetkezd m6r6st v6gezhetjuk: belerakunk

valah&ny darab (1-10) dobozk&t, s a mflszer megmutatja, hogy ezek

kozott van-e radioaktiv (azt m£r nem, hogy 1 vagy 2 ilyen van-el).

K6rd6sunk: 7. Legkevesebb hfiny m6r6ssel lehet megdllapFtanL

hogy melyik a k6t radioaktfv doboz?

2. Mi a m6r6s menete?

3. Mi6rt nem lehet enn6l kevesebb m6r6ssel megoldani a feladatot?

Szerkesztfls6gunk cfme: OTLET Budapest 1986. Szerkesztfi: Angyalosi L6szl6. M0v6szett szerkesztfi: Pribelszky PaX

TordeJfi: Domokos Imre. SzaWektor: 6ak6 Andras. Hlrrovat: Zak Gv6rgv.,Vallat(S: Pogany Gyorgy.


